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Datum:      12-04-2022 
Locatie:     SHG C 2.19 

Tijd:     9:30uur – 11:00uur 
 
1. Verslag vergadering 01-03-2022 

- Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2.  Inkomende en Uitgaande stukken  
- Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken, voorafgaande aan een 

bestuursvergadering, is naar bestuursleden toegestuurd.   
  De essentiële punten/stukken zijn besproken. 

 
3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  

 Belangrijke aandachtspunten van de commissie: 
-  Het project Glanerbrook ligt voorlopig stop.  

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de architect en met WIT over 
toegankelijkheid. 

Bij het Huis aan de Markt komt ook een nieuwe aanbesteding i.v.m. het 
programma van eisen. Het programma van eisen is aangepast. De 

commentaren die door de verschillende groepen zijn gegeven zijn hierin 
opgenomen. Eind september is de beoordeling van de aanbiedingen. 

- Evaluatie m.b.t. pilot Inclusief Stembureau. 
- Gesprek gehad met de gemeenteambtenaar  dhr. Remco van Rijt over 

de website/toegankelijke documenten. 
- Taalambassadeurs en starten meeleesgroep lopen zoals gepland is.  
- Abonnement Klinkende taal, actie CSGI. 

 
4.  Terugkoppeling uit de Adviescommissie 

 
-  Preventie blijft hoofdthema en kapstok voor veel thema’s binnen de  

Adviescommissie. 
-  De adviescommissie is bezig met het thema ‘Onafhankelijke cliënt  

ondersteuning’ en de wijze waarop zij dit thema wil aanpakken. 
-   Monique Geenen-Schings heeft als nieuw lid van de Adviescommissie   

aangegeven ook “lid” te willen worden van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Zij 
wordt als “onafhankelijk lid” opgenomen op de lijst van “leden” Wmo-raad 

Sittard-Geleen. 
- De Adviescommissie is druk bezig geweest met het opstellen van het 

voorlopige definitieve advies aan de informateurs/formateurs m.b.t. het nieuw 
op te stellen raadsakkoord. De adviescommissie heeft haar advies gebundeld 

met dat van CSGI en er samen één advies van gemaakt. 
- In de bestuursvergadering werd het advies definitief vastgesteld. Dit advies 

zal ook naar de leden van de Adviescommissie en CSGI worden gemaild. 
- Verder zal een e-mail m.b.t. ons advies aangaande het raadsakkoord 
Sittard-Geleen naar mevr. Nicolle Bisschoff (griffier) gestuurd worden. De 

overige communicatie naar onze leden, naar de contactambtenaren voor de 
Wmo-raad en gemeenteraadsleden zal eveneens plaatsvinden. 
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- Verder heeft de adviescommissie een voorstel gedaan hoe verder over dit 
advies te communiceren, bijv.: door het als nieuwsbericht op onze website te 

plaatsen, als artikel in de nieuwsbrief van de gemeenten of als artikel in de 
Limburger.  

- Deelname aan de gratis Webinar over de participatieverordening op maandag 

van de Koepel ASD, 25 april 2022.  
- Op 29 maart 2022 is er door Corinna Sipkema-van Geel, Monique Geenen-

Schings en de voorzitter van de adviescommissie deelgenomen aan de 
themabijeenkomst van de Adviesraden Sociaal Domein – Zuid-Limburg. 

Het thema van deze bijeenkomst was: “Welke prioriteiten stellen adviesraden 
sociaal domein in de periode 2022 – 2026?” Dit thema is mede gekozen op 

basis van het discussiestuk “Welke prioriteiten stellen adviesraden sociaal 
domein voor 2022?” 

Ter informatie zullen de presentatie, de terugkoppeling van de 
themabijeenkomst en het discussiestuk naar bestuursleden worden verzonden.  

- Training voor beginnende adviesraadsleden door Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein: Wellicht hebben Monique en Diena belangstelling voor deze training.  

 
5. Contact Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen 

Het bestuur vindt het een goed idee om met de Adviesraad Ouderenbeleid 
contacten te leggen. Er liggen veel raakvlakken. We kunnen goed kijken hoe 

we elkaar kunnen informeren, kunnen steunen en mogelijk kunnen 
samenwerken. 

Voorgesteld wordt op niet al te lange termijn een afspraak te maken om met 
beide besturen bij elkaar te komen. 
 

6. Ambtelijk Overleg d.d. 23-03-2022 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

1. Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo (van de Stas VWS, Maarten van Ooijen). 
a. Wat is de visie van de gemeente op deze brief? 

b.  Wat is de te verwachten impact van deze brief op het beleid en de uitvoering   
van de Wmo door de gemeente? 

c.  Wetsvoorstel “Wijziging Wmo inzake resultaatgericht beschikken en 
alternatieve geschilbeslechting” 

i.  Wat is het standpunt van de gemeente t.a.v. dit wetsvoorstel? 
ii. Wat zal of kan, volgens de gemeente, de impact van dit wetsvoorstel zijn op 

het beleid en de uitvoering van de Wmo door de gemeente? 
2. Advies Wmo-raad Sittard-Geleen m.b.t. nieuw raadsakkoord Sittard-Geleen 

3. Evaluatie Wmo-raad Sittard-Geleen. 
 

De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de 
contactambtenaar voor de Wmo-raad. 
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7. Bespreking bijeenkomst met het Sociaal Overleg op 18 mei 2022 

Op 18 mei aanstaande gaan maximaal 20 leden van de WMO Raad en het Sociaal 
Overleg met elkaar in gesprek, onder de deskundige leiding van de voorzitter 
van de Landelijke Cliënten Raad. 

Dagprogramma is kort besproken: 
13.00uur inloop met koffie, thee en vlaai 

14.00uur start met onze gespreksleider Amma Assante 
16.00-16.15uur korte pauze 

17.30-18.30 uur sluiting met aansluitende borrel. 
 

Het adres van de dag is: 
Multi Functioneel Centrum (MFC) "Onder de twee torens" te Sittard. 

 
Vraag van ons is een begroting van de gehele middag te maken, aangezien de 

Wmo-raad de kosten van deze dag voor zijn rekening neemt. 
 

8.    Kandidatuur van mevr. D. Boersma 
- Uitgebreide kennismaking met mevr. D. Boersma. Zij zal lid van de Wmo-raad 

en tevens van het bestuur van de raad worden. 
 

9.    WVTTK & Rondvraag 
- Ter informatie, de agenda voor het Overleg Adviesraden Sociaal 

Domein Zuid-Limburg op 12 april 2022 en het concept verslag van dit 
overleg op 18 januari 2022, zullen verzonden worden. 
- Overzicht Nieuwsberichten besproken  

- Artikel over ouderen en veiligheid is op onze website geplaatst.  
- Het concept van het jaarverslag is klaar. Het voorwoord van de voorzitter moet 

nog toegevoegd worden. 
- Dhr. Matthias Kalwij van de stichting Halt uitnodigen m.b.t. een eventuele 

presentatie over Halt in de Wmo-raadsvergadering op 21 juni 2022 
 

10. Sluiting 
 

11. Volgende activiteiten Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg d.d. 11-05-2022 

-  Bestuursvergadering d.d. 24-05-2022 
-  Plenaire vergadering d.d.  21-06-2022 

 
 


